
 
 
 

         
 2021/ 03عن طلبات عروض مفتوحةرقـم  إعالن 

  جلسة عمومية
رئاسة جامعة سيدي دمحم بن عبد مقرفي  صباحا سيتــمعاشرةالالساعة  من ابتداء26/10/1220في 
بشراء ، المتعلق2021/  03بفاس  فتـح األظرفـة المتعلقـة بطلـب العـروضرقـم   هللا

  .خمسة حصص في ، العليا للتكنولوجيا بفاسلفائدةالمدرسة  والبرمجياتالعتادالمعلوماتي

يمكن سحب ملف طلب العروض من مصلحة االقتصاد بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بفاس كما يمكن 
و  usmba.ac.ma-www.estتنزيله من الموقع االلكتروني 

)www.marchespublics.gov.ma.(  

 :مبالغ الضمانات المؤقتة محددة فـي

o  درهم 300.002( درهم  ألفان وثالثمائة :الحصة األولى ( 

o  درهم 3550.00(  ادرهموخمسمائة وخمسون آالفثالثة :الحصة الثانية ( 

o  درهم 2600.00(  درهمألفان وستمائة :الحصة الثالثة ( 

o  درهم 1700.00(  ألف وسبعمائة درهم:الحصة الرابعة ( 

o  درهم 1350.00(  ألف وثالثمائة وخمسون درهما:الحصة الخامسة ( 

 :ت فـيحددة مع احتساب الرسوم لغ التقديرياالمب

o درهم152472.00(إثنان وخمسون ألفا وأربعمائة وإثنان وسبعون درهما مائة و :الحصة األولى( 

o درهم233880.00( و ثالثة و ثالثون ألفا وثمانمائة وثمانون درهمامئتان :الحصة الثانية( 

o درهم171600.00( مائة وواحد وسبعون ألفا وستمائة درهم:الحصة الثالثة( 

o درهم107520.00( مائة وسبعة ألفا وخمسمائة وعشرون درهما:الحصة الرابعة( 

o درهم87074.40(ربعة وسبعون درهما وأربعون سنتيماسبعة وثمانون ألفا وأ:الحصة الخامسة( 

 52/10/2021األخير قبل تاريخ فتح األظرفة  اليوم:  و النشرات الفنية تاريخ وضع الوثائق الوصفية

من  31و  29، 27واديجب أن يكون كل محتوى و تقديم ملفات المتنافسين مطابقين لمقتضيات الم
فاس  -بن عبد هللادمحم  سيدي جامعةالنظام المتعلق بتحديد شروط و أشكال إبرام صفقات لحساب 

  .وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها و مراقبتها 22/08/2014بتاريخ 

  :ويمكن للمتنافسين     
  للتكنولوجيا  بفاسإمـا إيداع أظرفتـهــم مقابل وصـل بمصلحة االقتصاد بالمدرسة العليا  -
إما إرسالها عن طريق البريد المضمون بإفادة باالستالم إلى مقر بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بفاس   -  

  فاس  -2427: ب .الكائن بطريق ايموزار ص
 .إما  تسليمهــا مباشرة لرئيس لجنــة طلب العروض عند بدايــة الجلسـة وقبل فتـح األظرفة -
 .تروني طبقا للمقتضيات المعمول بهاإما االيداع اإللك -

  .االستشارةمن نظام  09إن الوثائق المثبتة الواجب اإلدالء بها هي تلك المقررة في المادة 

 المملكة المغربية
 جامعة سيدي دمحم بن عبد هللا

المدرسة العليا للتكنولوجيا بفاس                    
2427:  طريق إيموزار ص ب   

035600588:س الفاك- 0356005 85/86:الهاتف   
www.est-usmba.ac.ma 

 


